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A l’AMPA de Mercedàries un any més, MARXEM A LA NEU!! 
 
Amb l’objectiu de gaudir de la neu en FAMÍLIA 
El lloc escollit: LA MASELLA (http://www.masella.com/) 
 
I com volem que vingueu tots!!! Us donem moltes opcions: 
 
 -  NOMES AUTOCAR 
 
(13€ / PERSONA) 
Oblida el cotxe, les cadenes, peatges, etc. 
Podràs, gaudir de la neu: fent ninots con a Frozen, jugant amb els companys de classe 
i els pares i mares passar una estona en família i amb amics 
 
 
   -             + FORFAIT + ASSEGURANÇA  
. 
(50€ / ADULT – 38€ /NENS (7-16 anys) – 20€ / NENS (3-6 anys)) 
Compartiràs una experiència única els pares amb els seus fills baixant junts per la 
famosa pista de ´La Feixa Directa o reunir-se un grupet d’amics del Col·legi i desafiar a 
L'Atrevida, una pista negra no apte per tothom. 
   
 -           CLASSES AMB MONITOR  
 
(ADULT: 68€ / NENS (7-16 anys): 56€ / NENS (3-6 anys): 38€) 
Preu hora classe: 18€ (per a tots) 
Classes individuals: 45€/hora (1 monitor) 
Pels que vulguin començar a aventurar-se amb això de la neu és molt poden agafar 
dues hores per agafar els principis bàsics d’esquiar, o bé, per en recordar-se aquells 
que ja van debutar amb nosaltres. Condicions: Aquestes classes només es faran si hi 
ha un mínim de 5 persones i serien al principi de tot. Una oportunitat pels pares 
d’esquiar sense els seus fills i  que els nens posin en pràctica davant dels seus pares o 
amics tot el que han après. 
 
I A MÉS AQUEST ANY!!! 
Els que vulgueu esquiar teniu la possibilitat de llogar el material d´esquí a 
la tenda RUNNING de Sant Feliu, que com ja sabeu fa DESCOMPTE per 
ser SOCI DE L´AMPA. També podeu llogar-los al DECATHLON o qualsevol 
altre tenda que sapigueu. O bé, els que ja em teniu, el podeu portar des de 
casa o aconseguir-los d´algun amic.  
IMPORTANT: Aquest any, NO hi ha possibilitat de llogar el material 
d´esquí a l´estació de La Masella.  
 



QUE NECESSITEU SABER:  
 
Marxem el dissabte 3 de març a les 7:00  
Lloc: instal·lacions del Barça 
Tornada: a les 18:00 aprox. Des de el mateix lloc de sortida  
 
Qui pot venir? 
 
Tots els alumnes del Col·legi Mare de Déu de la Mercè (P3 fins a 4t d'ESO) que 
siguin socis de l'AMPA. 
IMPORTANT: tots els nens d’educació Infantil i Primària hauran d'anar 
acompanyats mínim d’un adult que serà en tot moment responsable del nen durant 
l’estança a l’estació d’esquí. 
En relació als alumnes de la ESO, un adult podrà fer-se responsable d’un màxim de 4 
nens/nenes de la ESO, però en aquest cas serà obligatori que el pare/mare que no 
acompanya el seu fill/a empleni el full d’autorització que estarà a la vostra 
disposició a la Secretaria del Col·legi des del dilluns 5 de febrer fins al divendres 
23 de febrer. 
 
 
Què s’ha de fer? 
 
Omplir els formularis corresponents que tindreu a la vostra 
disposició a la Secretaria de l´Escola des del pròxim dilluns 5 de 
febrer fins al divendres 23 de febrer, així com el full d’autorització, si 
escau, pels nens de la ESO que ho necessitin. 
Hi ha tres formularis: a) per omplir per la persona adulta, b) per omplir pel nen/a de 7-
16 anys, c) per omplir pel nen/a de 3-6 anys. 
 
En aquest mateix termini (des de el 5/02/2018 – 23/02/2018) s’haurà de fer el 
pagament per l'import de l'opció escollida segons els casos al següent c/c: 
ES73 2100 7939 4902 0000 4337 indicant a l'apartat concepte el nom de l'adult 
o del nen/a, o tots dos. 
 
IMPORTANT:  

 NO S’ACEPTARAN PAGAMENTS POSTERIORS A LA DATA  
 En el cas que no s'arribi a omplir un autocar, l’esquiada quedarà suspesa, i 

retornarem els diners a aquelles persones que s'hagin apuntat (tot això us 
informarem via mail a les persones implicades) 

 En el cas que algun nen/adult es posi malalt el mateix dia de 
l'esquiada també se li retornaran tots els diners, excepte els de 
l'autocar (també us informaríem via mail). 

 Per últim, en el cas que s'omplin diversos autocars i 
algun d'aquests autocars no quedés del tot ple, el criteri a 
seguir per decidir quines són les persones que sí que poden 
anar en els autocars que estaran plens serà per estricte ordre de pagament, 
de manera que els últims a pagar són els que es quedarien sense 
esquiada, retornant-li també els diners com ja s'ha dit via mail. 

 
er qualsevol altre dubte, podeu adreçar-vos al mail de l'Ampa: 
comunicacioampamercedaries@gmail.com 
 


